
P�rinte, cum v� explica�i pierderea duhului de
nevoin�a în via�a m�n�stireasc�?

De explicat este u�or. De îndreptat este mai greu.
Aceasta s-a petrecut odat� cu implicarea socialului în via�a
m�n�stirilor. Toate aceste curente sociale �i materialiste,
care s-au elaborat în Rusia prin ideologiile marxist-leni-
niste, au p�truns în întreg R�s�ritul Europei. Acestea au
orientat via�a spre desf�t�rile trupe�ti, iar poporul rus a cu-
noscut atunci cea mai mare dec�dere moral� �i duhovni-
ceasc�. Biserica, afectat� de aceast� stare social�, începe s�
ia mai mult aminte la forma exterioar�, înmul�indu-i
zidurile împopo�onate cu fel �i fel de podoabe de prisos. În
m�n�stiri st�pânea acela�i duh, iar monahii se îndelet-
niceau îndeosebi cu degustarea vinurilor �i b�uturilor spir-
toase �i bucatelor cât mai alese. Ei bine, dec�derea lor de
atunci, pe care o înf��i�eaz� foarte bine Dostoievski în ro-
manele sale, a fost mai mare decât a noastr� de acum �i to-
tu�i ei s-au ridicat. Întotdeauna au existat în Biseric�
ridic�ri �i c�deri. C�derea noastr� se prelunge�te pentru c�
m�n�stirile noastre n-au mai odr�slit oameni duhovnice�ti.
Unde mai g�se�ti un Antim G�in�, Vichentie M�l�u..., care
s� dea exemplu de vie�uire monahilor �i credincio�ilor?
Cine se mai îngrije�te azi de formarea duhovniceasc� a
unui încep�tor? Cine te mai întreab� de rânduiala ta
duhovniceasc�, de modul în care î�i s�vâr�e�ti ascultarea?
într-o m�n�stire, stare�ul, duhovnicul �i economul au o
responsabilitate foarte mare �i un rol foarte important în
formarea duhovniceasc� a fra�ilor. Economul trebuie s� fie
asemenea unui duhovnic priceput care lucreaz� cu sufletele
celor ce s�vâr�esc ascultarea, iar nu asemenea unui �ef de
produc�ie, nu ca într-o cooperativ�. M�n�stirile de azi au
devenit gospod�rii ob�te�ti, monahii întrecându-se în
munca f�r� rânduiala �i cel mai adesea f�cut� pentru ser-
vicii inutile. Asta este nevoin�a lor. P�i, ce mese de proto-
col aveau m�n�stirile care deserveau regimul comunist �i
înc� mai au, iar pentru aceste ospe�e se nevoiau c�lug�rii cu
toat� sârguin�a! Sau ce s� mai zici de stare�ii care, s�rmanii,
din ascultare, d�deau raportul informatorilor securit��ii cu
privire la orice vie�uitor din m�n�stire. Ace�tia ce fac astfel
de ascult�ri, s� �ti�i bine, dragii mei, c� nu se mântuiesc, fie
ei simpli �i ne�tiutori. Aceasta nu este ascultare, ci tr�dare,
fric� �i lips� de credin��, încurajate de îndrum�torii no�tri
care înva�� numai s� fim pa�nici �i s� ne supunem
autorit��ilor. Aici se v�de�te m�rturisirea noastr� - ne
opunem sau nu acestui duh secularizant �i cosmopolit,
urmând pe cât putem adev�ratei vie�i duhovnice�ti pe care
ne-au l�sat-o p�rin�ii no�tri? Eu zic s� între�inem trezvia �i
s� ne nevoim cât mai avem timp, c�ci aceast� stare jalnic�
în care ne afl�m atrage dup� sine mânia lui Dumnezeu.
Noi, prin nelucrarea noastr�, suntem cei ce-L constrângem
pe Dumnezeu s� reverse asupra noastr� necazuri �i
prigoan�. Ce duh de nevoin�a s� mai aib� bietul monah
când vede pe mai marii s�i dezinteresa�i de mântuirea lor �i
chiar opintindu-i spre aceasta, când vede c� toat� osteneala
lor este de prisos, c� se duce în bur�ile politicienilor �i
patronilor f�r� de Dumnezeu. Del�sarea c�lug�rilor se
datoreaz� �i dezinteresului mai marilor lor, mai ales când
intr� în m�n�stiri cu fel �i fel de vicii �i porniri p�tima�e.

Nu exist� o �coal� monahal� serioas�. Sau ce se mai
studiaz� în seminariile din m�n�stiri, c� termin� seminarul
�i nici nu �tiu s�-�i scrie numele corect? Aspectul social a
p�truns atât de puternic în m�n�stiri încât unii stare�i sau
stare�e îi silesc pe c�lug�ri s� voteze cu cei ce au ajutat
m�n�stirea financiar. Dar bine, m�i, nu toate vin de la
Dumnezeu, te mai ajut� �i dracul. Ce faci, votezi pe dracu'?

Ce reprezint� nevoin�a duhovniceasc� �i cum o putem

recâ�tiga?
Duhul de nevoin�a ne ajut� s� intr�m în rânduiala Sfin-

�ilor P�rin�i; nevoin�a noastr� înseamn� respectul nostru
fa�� de nevoin�ele lor; arat� evlavia noastr� fa�� de duhul
patristic. Lenevirea este moartea c�lug�rului �i el are dato-
ria s� lupte zi de zi cu sine prin poc�in�� s� nu cad� în
aceast� del�sare, care pe zi ce trece se transform� în obi�-
nuin�� �i din care cu greu te mai ridici. Cea mai mic� nelu-

are aminte �i gre�eal� nepoc�it� nimice�te puterea de în-
dreptare. Suntem responsabili pentru mo�tenirea duhovni-
ceasc� ce o l�s�m genera�iei viitoare. Prin nep�sarea ta strici
nu numai sufletul t�u, dar �i duhul ortodox în genere pe
care-l vor mo�teni cei de dup� tine. Fiecare în parte are un
rost temeinic în acest organism, corp al Bisericii. Nu trebuie
s� învinov��im atâta condi�iile exterioare, fiecare în parte
formeaz� aceast� ob�te dec�zut�, iar ea se reface prin nevo-
in�a bun� a fiec�ruia, atât pe cât îi st� în putere s� se sileasc�
spre împlinirea poruncilor evanghelice �i a f�g�duin�elor
monahale. Dar ce s� vorbe�ti de nevoin�a personal� a
c�lug�rilor, când ei nu mai pre�uiesc slujbele de ob�te, nici
m�car o mas� de ob�te. La Pa�ti �i la Cr�ciun dac� se mai
adun� cu to�ii la mas�. A�i v�zut cât� bucurie este atunci
când se pornesc to�i c�lug�rii �i fra�ii de la biseric� spre
trapez�, în sunetul clopotelor �i cu icoana în bra�e, la câte
un praznic împ�r�tesc! P�i, fiecare zi pentru c�lug�r este o
s�rb�toare, în care c�lug�rul se porne�te la mas� cu icoana
în suflet �i tr�ie�te bucuria împ�rt��irii laolalt� a fra�ilor din
acela�i castron de mâncare, împlinindu-se cu adev�rat
cuvintele Psalmistului: «Iat�, dar�, ce este bun �i ce este
frumos f�r� numai s� locuiasc� fra�ii împreun�»(Ps. 132:1).
Nu putem sta nep�s�tori fa�� de nevoin�a noastr�, atâta timp
cât fiecare are un rost în ob�tea sa �i înaintea lui Hristos.
Aceast� con�tientizare îndeamn� sufletul la nevoin�a, iar
nu la del�sare.
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